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Scopul planului de acț iune 

Obiectiv 
Prezentul plan de acțiune își propune să demonstreze dorința UAT Hunedoara de a 
fi angajată în mod responsabil în problemele comunității, de a identifica, propune, 
susține și implementa soluții încă din fazele de proiectare astfel încât punerea 
acestora în aplicare să nu fie perturbate de multiplele probleme ridicate de 
zgomotul emis. 


Ținte de atins 
Identificarea unor soluții coerente, la nivelul tehnologic al secolului 21, care să 
respecte principiile dezvoltării durabile și să fie în concordanță cu nevoile 
exprimate de comunitățile locale expuse zgomotului, fără a împieta asupra 
posibilelor dezvoltări viitoare ale DJ 687.


Soluție 
În concordanță cu cerințele legislative în ceea ce privește reducerea expunerilor la 
zgomot ale locuitorilor, se propun două seturi de măsuri concrete, aplicabile 
imediat, pe termen scurt și pe termen lung, destinate contracarării active a poluării 
fonice.
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Descriere generală 

Date generale 
Drumul Județean 687 este situat pe teritoriul județului Hunedoara, asigurând în 
principal legătura terestră între Deva și Hunedoara. Drumul începe în localitatea 
Sântuhalm, străbate localitățile Cristur, Peștișu Mare și intră pe teritoriul 
administrativ al municipiului Hunedoara.


Drumul județean DJ687 are o lungime de 10.090 metri din care 7.580 metri trebuie 
cartografiați din punct de vedere acustic potrivit H.G. nr. 321/2005, republicată, cu 
modificările ulterioare. Drumul este menționat în anexa 8 ”Aglomerările, drumurile 
principale, căile ferate principale, aeroporturile şi aeroporturile mari, precum şi 
porturile maritime şi/sau fluviale, pentru care trebuie raportate la Comisia 
Europeană hărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora până la data de 
30 decembrie 2012 şi planurile de acţiune aferente până la data de 18 ianuarie 
2013 potrivit prevederilor prezentei hotărâri”, tabel nr.2 „Drumurile principale 
(sursa: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – 
S.A.)”, poziția 266.


Date tehnice 
Traficul rutier pe DJ687 este de 4.110.995 autovehicule, conform recensământului 
efectuat de CNADNR și preluat în HG nr. 321/2005, anexa 8, tabel 2, poziția 266
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Autoritatea responsabilă 

U.A.T. Județul Hunedoara cu sediul în Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul 
Hunedoara, telefon: 0254 211 350, 0254 211 624, fax : 0254 230 030 este 
autoritatea care administrează DJ687.


Conform HG 321, art. 4, U.A.T. Județul Hunedoara este autoritatea administrației 
publice locale responsabilă cu realizarea cartării zgomotului şi elaborarea hărţilor 
strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru DJ 687. 


	 Menţionăm că datele utilizate în raportul de faţă, utilizate şi în raportul 
privind prezentarea evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru 
fiecare hartă strategică de zgomot răspund cerinţelor menţionate în art. 7, alin. 1, 
art. 8, alin. 1 - L(zsn) şi L(noapte), anexei nr. 2, pct. 1 şi 2, anexei nr. 8, tabelul nr. 2 
din HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu 
modificările  și completările ulterioare (Hotărârea nr. 1260/2012) şi OM 1830/2007 
pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea şi evaluarea hărţilor 
strategice de zgomot. 


	 Datele de intrare şi prelucrarea acestora s-a realizat de către Enviro Consult 
SRL, iar hărţile de zgomot și planurile de acțiune au fost elaborate prin contract de 
servicii cu S.C. Enviro Consult SRL.


Cadrul legal 

Directiva Europeană 2002/49/EC 
Atingerea unui nivel înalt de protecție a sănătătii și a mediului este parte a politicii 
comunitare, iar unul dintre obiectivele care trebuie urmărite este protecția împotriva 
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zgomotului. În Cartea verde asupra strategiei viitoare privind zgomotul, Comisia a 
desemnat zgomotul ambiental ca fiind una din principalele probleme de mediu din 
Europa.


HG 321/2005 republicată, inclusiv HG 1260/2012 
Prezenta hotărâre abordează unitar, la nivel naţional, evitarea, prevenirea sau 
reducerea efectelor dăunătoare provocate de expunerea populaţiei la zgomotul 
ambiant, inclusiv a disconfortului, prin implementarea progresivă a următoarelor 
măsuri:


a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului 
cu metodele de evaluare prevăzute în prezenta hotărâre;


b) asigurarea accesului publicului la informaţiile cu privire la zgomotul ambiant şi a 
efectelor sale;


c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acţiune 
pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant,


În procesul de elaborare și/sau revizuire a planurilor de acțiune, autoritățile 
administrației publice locale au obligația să îndeplinească procedura de participare 
și consultare a publicului potrivit art. 11, alin. (8).


Hărțile strategice de zgomot și raportarea acestora s-au realizat de către UAT 
Județul Hunedoara prin contract de servicii cu firma Enviro Consult.
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Valori l imită în vigoare 

O R D I N

pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limită si a modului de apli-
care a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii 

Lzsn şi Lnoapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si 
in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aer-

ian pe aeroporturile mari si/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din 
aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa 1 la Ordo-
nanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat 

al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 84/2006


Tabel 1.

Valorile limită ale indicatorilor Lzsn şi Lnoapte, adoptate în conformitate cu prevederile 

art. 1 din prezentul ordin


Tabel 2.

Criterii pentru stabilirea zonelor liniştite dintr-o aglomerare în funcţie de valorea lim-

ită a indicatorului Lzsn şi a suprafeţei minime în care se înregistrează această val-
oare limită, în conformitate cu prevederile art. 1 din prezentul ordin


MINISTERUL MEDIULUISI 
DEZVOLTARII DURABILE 
Nr. 152 din 13 februarie 2008

MINISTERUL TRANS-
PORTURILOR 

Nr. 558 din 30 aprilie 2008

MINISTERUL SANATATII 
PUBLICE 

Nr. 1.119 din 9 iunie 2008

MINISTERUL INTERNELOR SI 
REFORMEI ADMINISTRATIVE 

Nr. 532 din 2 iulie 2008

Lzsn – dB(A) Lnoapte – dB(A)
Coloana 1 Coloana 2 Coloana 3 Coloana 4 Coloana 5 Coloana 6
Surse de zgomot Ținta de atins 

pentru valorile 
maxime premise 
pentru anul 2012

Valori maxime 
permise

Surse de zgomot Ținta de atins 
pentru valorile 
maxime permise 
pentru anul 2012

Valori maxime 
permise

Aeroporturi 65 70 Aeroporturi 50 60
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Cartarea zgomotului rutier DJ 
687 - sinteza rezultatelor 

Harta de zgomot privind traficul rutier în regim Lzsn  
Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (70 dB) pentru zgomotul 
provenit de la traficul rutier nu se evidențiază zone cu depășiri.


Harta de zgomot privind traficul rutier în regim Lnoapte  
Conform tabelului 1 privind valorile maxime permise (60 dB) pentru zgomotul 
provenit de la traficul rutier nu se evidenţiază zone cu depăşiri.


Evaluarea numărului de persoane 
expuse la zgomot 

Estimarea numărului de persoane (în sute) care trăiesc în locuinţe expuse la 
intervale de valori ale indicatorului Lzsn în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului 
pentru cea mai expusă faţada la 70-74 și la mai mult de 75 dB.


Lzsn – dB(A)

Surse de zgomot Valori maxime permise 
Lzsn – dB(A)

Suprafața minimă pentru care se definește 
o zona liniștită 

- (ha) – 

Aeroporturi 55 4,5
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Estimarea numărului de persoane (în sute) care traiesc în locuinţe expuse la 
intervale de valori ale indicatorului Lnoapte în decibeli, la 4 m deasupra nivelului 
solului pentru cea mai expusă faţada la 65-69 și la mai mult de 70 dB.


Consemnarea consultăr i lor pub-
lice  

Este necesar ca populaţia să fie informata şi avertizată care sunt nivelele de zgo-
mot suportate de organismul uman, ce înseamnă un anumit prag al nivelului de 
zgomot şi, mai ales, la ce pericole se supun prin expunerea timp îndelungat la un 
zgomot de intensitate ridicată.


DJ 687, km 0+000 - 10+090
Număr de locuitori expuşi 
(în sute)

Sursa de zgomot 70-74 >75
Trafic rutier 0 0

DJ 687, km 0+000 - 10+090

Număr de 
locuitori expuşi 

(în sute)
Sursa de zgomot 65-69 >70
Trafic rutier 0 0
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Nivelurile de zgomot pentru diferite surse de zgomot


În conformitate cu art. 4, alin (17) si art. 12 din HG 321/2005 republicata, UAT 
Județul Hunedoara a pus la dispozitia publicului pe web – site-ul oficial, harta 
strategica de zgomot avizată de autoritatea de mediu:


 


Data publicarii informațiilor pe web:


Plajă de zgomot caracteris-
tică activităţilor în cadrul 
societăţii umane  →

                             

Prag de audibilitate

Prag de durere

   �
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Măsuri de reducere a zgomotului 
deja în vigoare ş i proiecte în curs 
de elaborare  

Măsurile de reducere a zgomotului din acest capitol sunt de tip continuu, respectiv 
sunt norme și măsuri adoptate în ultimii ani care respectă principii de protecție și 
siguranță a cetățenilor, precum și norme privind calitatea vieții, printre parametrii 
vizați fiind și nivelul de zgomot.


În ultimii ani nu s-au luat măsuri destinate exclusiv reducerii nivelului de zgomot, 
dar o serie de măsuri din cele puse în practică au efect asupra zgomotului (de ex. 
întreținerea suprafeței de rulare, modernizarea drumului județean DJ687, etc)

Acţ iuni le planif icate pentru urmă-
tori i 5 ani 

UAT Județul Hunedoara a fost și este preocupat pentru a gestiona și, dacă este 
cazul, a reduce disconfortul generat de traficul rutier. Acestea se adresează atât 
sursei de zgomot, respectiv căii de rulare și autovehiculelor, cât şi a modului de 
utilizare a terenului din vecinătatea drumului Județean 687.


Pentru a putea acționa în vederea contracarării efectelor negative ale zgomotului s-
au avut în vedere măsuri de reducere a acestuia la sursă, pe calea de propagare și 
la receptori.
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Măsuri de reducere a zgomotului la sursă 
În perioada următoare se are în vedere modernizarea periodică și continuă a căii 
de rulare, atât ca mentenanță, cât și reparare, obiectivul urmărit fiind ca să fie 
păstrate caracteristicile acestuia la nivelul actual.


În perioada următoare se are în vedere realizarea unei investiții în realizarea unei 
linii de autobuz electric, cu propulsie exclusiv electrică. Valoarea estimată a 
investiției este de 107.053.910 lei, fără TVA.


Astfel, se va construi o cladire depou cu suprafata de 2500 mp, destinata repararii 
a 4 autobuze simultan si o platforma betonata de 1000 mp pentru alimentarea 
autobuzelor electrice.


Caracteristici tehnice autobuz electric:


- alimentare prin pantograf sau priza electrica


- fara emisii locale de noxe


- nivel de zgomot redus (datorat suprafetei de rulare)


Măsuri de reducere a zgomotului pe calea de propagare 
Pe porțiuni există posibilitatea amplasării unor bariere fonice între sursa de zgomot 
(DJ 687) și locuințele rezidenților. Totuși trebuie avut în vedere faptul că aceste 
bariere creează un efect de tunel și îngrădesc vizibilitatea riveranilor.


Măsuri de reducere a zgomotului la receptor 
Nivelul zgomotului resimțit de riverani poate fi redus prin punerea în operă a unor 
investiții la nivelul clădirilor riveranilor. Astfel, odată cu programul de reabilitare 
termică a blocurilor se poate pune în aplicare un sistem de izolare fonică la 
reședințele afectate de nivelurile de zgomot peste limita maxim admisă.
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Strategii pe termen lung 

UAT Județul Hunedoara îşi propune să promoveze în domeniul său de competenţă 
următoarele măsuri:


Un cadru legislativ coerent 
Promovarea la nivelul ministerului transporturilor a proiectelor de propunere pentru 
elaborarea şi aprobarea actelor legislative de reglementare și zonare a regimului 
construcţiilor în ariile delimitate de hărțile de zgomot ca fiind peste valorile limită 
permise.


Comportament responsabil față de mediu 
Se iau în vedere următoarele măsuri:


- promovarea utilizării autovehiculelor electrice și/sau nepoluante;


- amenajarea şi administrarea terenurilor, inclusiv a celor din vecinătatea DJ687;


- implementarea de măsuri de fluidizare a traficului cu efect asupra reducerii zgomotului;


- acordarea unor avantaje economice riveranilor, cu precădere celor care vor lua măsuri 
de reducere a nivelului de zgomot.
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Informaţ i i f inanciare        

La momentul actual nu sunt disponibile informații precise de ordin financiar pentru 
a preciza bugetul alocat exclusiv reducerii nivelului de zgomot ambiental la nivelul 
UAT Județul Hunedoara.


De asemenea, un alt element care va influența bugetul necesar implementării 
măsurilor de reducere a zgomotului este și capacitatea de absorție a fondurilor 
europene destinate reducerii poluării, așa cum ar fi POS Mediu. Altă finanțare 
disponibilă este de la Administrația Fondului de Mediu.


Prevederi avute în vedere pentru 
evaluarea implementăr i i ş i a 
rezultatelor planului de acţ iune 
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Date Enviro Consult
Pentru a contacta Enviro Consult, alegeți una din metodele de mai jos:

Poștă: str. Popa Tatu nr. 62A, bloc C, birou C8, parter

010806, București sector 1

Telefon: +4 021 311 80 80

Fax: +4 021 311 80 80

Poștă electronică: office@envi.ro

Web: www.envi.ro

Despre autor

Bogdan Lazarovici este Director Executiv al Enviro Consult și unul din fondatorii com-
paniei. A fost numit Project Manager pentru hărțile de zgomot pentru aglomerările: Craio-
va, Galați, Ploiești și București. Este autorul mai multor articole științifice publicate la con-
ferința de acustică INTERNOISE, precum și la alte conferințe știintifice.

Date de contact:

Telefon: +4 0745 07 77 09

Fax: +4 021 311 80 80

Poștă electronică: blazarovici@envi.ro
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